
REGULAMIN KURSU PRZEWODNICKIEGO SKPB Łódź (edycja 2023/2024) 

  

1. Informacje ogólne 

1.1 Organizatorem Kursu Przewodnickiego jest Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi (SKPB 
Łódź) - Klub PTTK Oddział Łódź-Polesie im. Jana Dylika. 

 1.2 W ramach Kursu prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne umożliwiające przystąpienie do 
egzaminu państwowego na uprawnienia przewodnika górskiego, beskidzkiego klasy III na obszar 
Beskidów. 

Obszar uprawnień przewodnika górskiego beskidzkiego jest ograniczony: 

a) od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria 
Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) 
– Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – 
Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa 
(droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej (drogi lokalne); 

b) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej; 

c) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego 

 1.3 Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi posiada wpis do rejestru organizatorów szkoleń 
dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – pozycja nr 9 – prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego. 

 1.4 Kurs prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień 
przewodnika górskiego (Dz. U. 2014 poz. 868 z późn. zm.). 

 1.5 Uczestnik Kursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz Program Szkolenia (wraz z załącznikami) oraz 
zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 1.6 SKPB Łódź jako organizacja non-profit nie czerpie dochodów z organizacji szkolenia. Kierownik Kursu 
i kadra nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Obligatoryjne wpłaty w wysokości 800 zł dokonywane 
przez Uczestników wykorzystywane będą na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Kursu edycji 
2023/2024. 

 1.7 Administratorem danych osobowych uzyskanych od Uczestników szkolenia jest Studenckie Koło 
Przewodników Beskidzkich w Łodzi PTTK Oddział Łódź-Polesie im. J. Dylika  z siedzibą  przy ul. A. 
Sacharowa 18 w  Łódź. 

  

  

 

 



2. Ogólne warunki szkolenia i okres trwania kursu 

  

2.1 Szkolenie teoretyczne i praktyczne trwa od maja 2023 do października 2024 zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Programie Szkolenia. W wyjątkowych, niezależnych od organizatora sytuacjach okres 
może zostać wydłużony. 

 2.2. Kurs SKPB Łódź edycji 2023/2024 rozpocznie się przy minimalnej liczbie 15 Uczestników, którzy 
spełnią wszystkie warunki formalne do 1.06.2023. Do Kursu w wyjątkowych/uzasadnionych przypadkach 
(za zgodą Kierownika Kursu) można dołączyć do dnia 1.07.2023 spełniwszy wcześniej wszystkie 
wymagania formalne. Warunki formalne określone są w punkcie 3.2.2. 

 2.3 Kurs może zostać rozwiązany w przypadku, gdy liczba Uczestników spadnie poniżej 5 osób. 

2.4. Wykaz zajęć szkoleniowych określa Program Szkolenia, będący integralną częścią Regulaminu. 

2.5 Ramowy Program Szkolenia jest przedstawiany Uczestnikom przed zapisami na Kurs i rozpoczęciem 
szkolenia. Programy dla poszczególnych części Kursu udostępniane są przed rozpoczęciem tych części, 
zaś szczegółowe programy, zasady i wymagania dotyczące konkretnego 
wyjazdu/spotkania  szkoleniowego – na minimum 3 tygodnie przed zdarzeniem. 

 2.6 Ogłoszenia dotyczące Kursu podawane są Uczestnikom na zajęciach teoretycznych oraz w zamkniętej 
grupie mailem i/lub za pomocą komunikatora internetowego. 

 2.7 Egzaminy teoretyczne i praktyczne oraz inne wymagane zaliczenia odbywać się będą w terminach i w 
formie opisanej w niniejszym Regulaminie oraz w Programie Szkolenia. 

 2.8 Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu końcowego egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz odbyciu 
przewidzianych w Programie Szkolenia praktyk, a także złożeniu przyrzeczenia przewodnickiego, Uczestnik 
Kursu zostaje przyjęty w poczet przewodników beskidzkich SKPB Łódź oraz może przystąpić do egzaminu 
państwowego na uprawnienia przewodnika górskiego, beskidzkiego klasy III na obszar Beskidów. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

  

3.1. Zapisy 

 3.1.1 Zapisy odbywają się na ogólnodostępnych spotkaniach informacyjnych, drogą mailową lub 
bezpośrednio u Kierownika szkolenia do 1.06.2023. W uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych 
indywidualnie do 1.07.2023. Po tym terminie dołączenie do Kursu edycji 2023/2024 nie będzie możliwe, z 
wyjątkiem osób, które w ostatnich 3 latach zdały egzamin połówkowy.  

 3.2 Ogólne warunki uczestnictwa: 

 3.2.1 W Kursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 17 rok życia i w momencie zapisów 
mają nie więcej niż 35 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 
(załącznik 2). 

  



3.2.2 Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest złożenie do 1.06.2023 (z uzasadnionych przypadkach, 
rozpatrywanych indywidualnie do 1.07.2023) do Kierownika Kursu: 

a) podpisanego formularza zgłoszeniowego (wg załącznika nr 1) (Dla osób niepełnoletnich dodatkowo 
oświadczenia opiekuna prawnego/rodzica (wg załącznika nr 2) 

b) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie na przewodników górskich 

c) oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem 
zadań przewodnika turystycznego (wg załącznika nr 3) 

d) potwierdzenia wpłaty pierwszej raty (wpisowego) do dnia 1.06.2023 w wysokości 200 zł (jeśli kurs nie 
rozpocznie się, kwota wpisowego zostanie w całości zwrócona) 

e)  potwierdzenia przynależności do PTTK (na rok 2023) lub przystąpienie do PTTK 

f) złożenie oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych SKPB Łódź (załącznik 4) 

g) podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 5). 

  

3.2.3 Aby uczestniczyć w Kursie należy ponadto: 

a) uiścić pozostałą część kwoty (600 zł) do 1.08.2023 (lub w dwóch ratach: 300 zł do 1.08.2023 i 300 zł do 
15.12.2023). 

b) uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych/innych szkoleniach w wymiarze przewidzianym programem 
szkolenia. 

c)  uczestniczyć w wykładach/zajęciach teoretycznych w wymiarze przewidzianym programem szkolenia. 

 3.2.4 Zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia na Kurs osób niespełniających warunków określonych 
niniejszym Regulaminem oraz do usunięcia z Kursu osób, które naruszyły obowiązujący Regulamin i 
Program Szkolenia, jak również niedopuszczenia do kolejnych etapów szkolenia osób, które nie odbyły lub 
nie zaliczyły obowiązkowych punktów szkolenia. 

  

  

4. Przebieg szkolenia 

  

4.1 Szkolenie składa się z zajęć podstawowych (teoretycznych i praktycznych - wycieczek terenowych) 
wymaganych programem szkolenia dla przewodników górskich beskidzkich zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego z dn. 26 czerwca 2014 
r. (Dz. Ust. z 2014 r. poz. 868) oraz dodatkowych (uzupełniających) zajęć (teoretycznych, praktycznych i 
warsztatowych). 

 4.2 Zajęcia teoretyczne odbywać się będą stacjonarnie w Łodzi 2 razy w tygodniu w formie 2-3 godzinnych 
wykładów (w lokalizacji podanej przed 1 maja 2023) oraz na wyjazdach szkoleniowych jako ich integralna 
część. 



  

4.3 Wykaz zajęć szkoleniowych wraz z niezbędną do zaliczenia liczbą dni szkoleniowych określa Program 
Szkolenia.  

4.4 Podczas wyjazdów terenowych Kursanci będą nabywać umiejętności: 

a)  topograficzne i orientacji w terenie w każdych warunkach pogodowych oraz w różnych częściach doby 

b) metodyki prowadzenia grupy w każdych warunkach pogodowych oraz częściach doby 

c) unikania zagrożeń oraz stosowania pierwszej pomocy przedmedycznej 

d) zdobywać i prezentować wiedzę dotyczącą terenu wyjazdu szkoleniowego 

e) oraz podstawowych umiejętności survivalowych 

4.5 Uczestnicy Kursu sami ponoszą koszty wyjazdów (przejazdy, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu itd.) 
oraz są zobowiązani do posiadania podstawowego sprzętu turystycznego adekwatnego do warunków, w 
jakich odbywa się wycieczka. 

 4.6 Odbycie i pozytywne zaliczenie zajęć (podstawowych, dodatkowych oraz egzaminów) w wymiarze 
określonym w Programie Szkolenia jest równoznaczne z zaliczeniem szkolenia z wynikiem pozytywnym w 
rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i odpowiednich przepisów wykonawczych. 

 4.7 Weryfikacja wiedzy teoretycznej, wymaganej Programem Szkolenia, a przedstawianej i omawianej na 
wykładach i seminariach oraz zdobytej w wyniku samokształcenia i w trakcie wyjazdów szkoleniowych 
następuje w drodze złożenia egzaminów/testów w formie pisemnej (dla egzaminu połówkowego oraz testów 
przypisanych poszczególnym wycieczkom szkoleniowym) lub ustnej (dla egzaminu końcowego). 

 4.8 Zaliczenie zajęć praktycznych następuje w drodze odbycia i zaliczenia z wynikiem pozytywnym 
wycieczek nr 9, 10, 13, 14 ze wszystkimi ich składowymi. 

 4.9 Ogólne warunki zaliczenia zajęć Kursu i egzaminów wewnętrznych zawiera niniejszy regulamin oraz 
Program Szkolenia. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych wycieczek podaje do wiadomości 
uczestników Kursu kadra instruktorów po konsultacji z Kierownikiem Kursu lub Kierownik Kursu na minimum 
3 tygodnie przed danym wydarzeniem szkoleniowym. 

4.10 Ogólny zakres przygotowań do zajęć kursowych określa Program Szkolenia. 

 4.11 Przystąpić do egzaminu państwowego mogą osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie średnie, 
które spełnią wymogi określone w Regulaminie i Programie szkolenia oraz otrzymają wymagane przez 
marszałka zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu praktyk z wynikiem pozytywnym do 
wykonywania zawodu przewodnika górskiego. 

  

4.12 Przerwanie szkolenia: 

4.12.1 Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku decyzji: 

a) uczestnika Kursu, 

b) kadry/instruktorów wycieczek/egzaminów po wcześniejszej aprobacie Kierownika Kursu 



c) Kierownika Kursu (na wniosek: Kadry, uczestników Kursu lub własny) 

 4.12.2 Uczestnik kursu może zostać usunięty z Kursu w wyniku: 

a) nieodpowiedniego stosunku do wymagań stawianych przyszłemu przewodnikowi, a w szczególności za 
brak odpowiedzialności i nieumiejętności współpracy z grupą 

b) negatywnej oceny egzaminów/zaliczeń teoretycznych lub praktycznych 

c) negatywnej oceny przygotowania merytorycznego do poszczególnych wyjazdów terenowych 

d) zbyt małej (określanej w Programie Szkolenia) odbytej liczbie dni szkoleniowych  czy godzin szkolenia 
teoretycznego 

 4.12.3 Od decyzji kadry/ instruktorów, Kierownika Kursu przysługuje prawo odwołania się do Komisji 
Szkoleniowej SKPB Łódź reprezentowanej przez Szefa Komisji Szkoleniowej w ciągu 7 dni od daty 
poinformowania o decyzji. Komisja Szkoleniowa podaje odpowiedź w możliwie niezwłocznym terminie, nie 
dłuższym niż 14 dni. 

 4.13 Kontynuacja (wznowienie) szkolenia: 

 4.13.1 W przypadku przerwania szkolenia istnieje możliwość kontynuowania Kursu w następnych edycjach 
jedynie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych wymogów: 

a) przerwa w szkoleniu jest nie dłuższa niż 3 edycje 

b) uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu połówkowego w edycji, w której nastąpiło przerwanie szkolenia 

c)  przed dołączeniem do wybranej przez siebie edycji Uczestnik musi ponadto: 

- zgłosić taką chęć na 30 dni przed terminem pierwszej obowiązkowej wycieczki dla osób                      
wznawiających kurs. 

         - dokonać wpłaty połowy kosztów danej edycji  

         - przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o przystąpienie do nowej edycji Kursu    

         - potwierdzić przynależność do PTTK 

         - uzyskać pozytywny wynik egzaminu połówkowego przewidzianego dla edycji, do której 

     zamierza dołączyć 

  

4.13.2 Kontynuacja szkolenia rozpoczyna się od wycieczki szkoleniowej bezpośrednio poprzedzającej 
egzamin połówkowy, którą należy zaliczyć z wynikiem pozytywnym. 

4.13.3 Pozostałe wymogi stawiane Uczestnikom dołączającym do szkolenia pozostają niezmienne (zgodnie 
z Regulaminem i Programem Szkolenia). 

  

 



5. Frekwencja i zaliczania zajęć (teoretycznych i praktycznych) 

  

5.1 Część teoretyczna. 

5.1.1 Podczas każdego wyjazdu szkoleniowego może nastąpić sprawdzenie podstawowej wiedzy 
teoretycznej dotyczącej obszaru danej wycieczki w formie testu pisemnego z tematów podstawowych 
(Program Szkolenia, punkt 3) ewentualnie innych, dodatkowych przedstawionych uczestnikom na minimum 
3 tygodnie przed wycieczką. Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi zalicza dany test. Niezaliczenie więcej 
niż jednego testu może być podstawą do usunięcia z kursu. 

 5.1.2 Na minimum 3 tygodnie przed wyjazdem szkoleniowym każdy Uczestnik otrzyma do przygotowania 
1-2 tematy związane z terenem wycieczki do samodzielnego opracowania/przygotowania, które 
zaprezentuje w trakcie jej trwania w formie ustnej prezentacji. 

 5.1.3 Egzamin połówkowy odbędzie się w formie pisemnej w marcu 2024 w dwóch terminach podanych na 
minimum 30 dni przed ich organizacją. Zdający ma prawo do uczestnictwa w obu terminach a odstęp 
pomiędzy nimi musi być powyżej 10 dni. Egzamin zostaje zaliczony pozytywnie, gdy podczas łącznie dwóch 
terminów zdający zaliczy wszystkie 10 działów z minimum 67% odpowiedzi prawidłowych w każdym z nich. 
Wykaz działów-tematów egzaminacyjnych przedstawia Program Szkolenia punkt 5. Czas trwania każdej z 
terminu egzaminu to 3 godziny. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu egzaminu (tego 
samego dnia). Ewentualne odwołanie od wyników postępowania egzaminacyjnego można składać 
pisemnie w ciągu 7 dni do Komisji Szkoleniowej reprezentowanej przez Szefa Komisji Szkoleniowej. 
Odpowiedź Komisji Szkoleniowej następuje w możliwie niezwłocznym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. 

5.1.5 Końcowe egzaminy teoretyczne rozpoczną się w listopadzie 2024 (Egzamin 1) i potrwają przez 
grudzień 2024 (Egzamin 2) do stycznia 2025 (Egzamin 3).  W trakcie Egzaminu 1, 2 i 3 zorganizowane 
zostaną po trzy Komisje Egzaminacyjne (każda innego dnia), które będą sprawdzać wiedzę w formie ustnej 
z działów-tematów przedstawionych w Programie Szkolenia punkt 6. Zdający ma prawo do uczestnictwa w 
każdym egzaminie przed każdą komisją po jednym razie w miesiącu. Do Egzaminu nr 3 mogą przystąpić 
tylko te osoby, które sumarycznie w Egzaminach 1 i 2 zdobyły minimum 60% zaliczonych działów, które 
obejmuje egzamin. W terminie Egzaminu 3 zdają tylko te tematy, które nie zostały zaliczone pozytywnie 
podczas wcześniejszych podejść egzaminacyjnych. Pozytywny wynik egzaminu końcowego uzyskuje się 
po pozytywnym zaliczeniu wszystkich działów. Potwierdzenie pozytywnego lub negatywnego wyniku 
każdego działu odbywa się w postaci wpisu do spersonifikowanej karty egzaminacyjnej przez 
poszczególnych egzaminatorów. Terminy egzaminów zostaną podane najpóźniej we wrześniu 2024. 

  

 5.2 Część praktyczna 

5.2.1 Wycieczki numer 9 i 13 będą w całości egzaminami praktycznymi. Na tych wyjazdach weryfikowane 
będą wszystkie aspekty sztuki przewodnickiej omawiane i ćwiczone na zajęciach zarówno praktycznych jak 
i teoretycznych. Zaliczenie obu wyjazdów jest niezbędne do kontynuowania szkolenia. Obecność na tych 
wyjazdach jest bezwzględnie obowiązkowa w pełnym wymiarze dni szkoleniowych (w nadzwyczajnych, 
zaakceptowanych przez Kierownika Szkolenia indywidualnych przypadkach liczba dni szkoleniowych może 
być minimalnie zmniejszona) 

5.2.2 Jednym z obowiązkowych punktów wyjazdów 9 i 13 będą tzw. „Manewry” polegające na poprawnym 
oznaczeniu punktów topograficznych idąc w zespołach 2-3 osobowych. Niezbędna do zaliczenia ilość 
poprawnie oznaczonych punktów oraz zasady i formuła przeprowadzenia Manewrów zostanie podana do 
wiadomości uczestników na tydzień przed ich organizacją. Zaliczenie obu manewrów (letnich i zimowych) 
jest niezbędne do kontynuowania szkolenia. Dla osób, które nie zaliczyły manewrów, ale oznaczyły ponad 
50 % punktów poprawnie zostaną zorganizowane Manewry poprawkowe w terminie ustalonym odrębnie. 
Maksymalny czas trwania Manewrów zimowych to 12 godzin a letnich 36 godzin. W Manewrach zakazane 



jest używanie przyrządów i programów elektronicznych pomagających w określaniu położenia. Używanie 
wyżej wymienionych urządzeń powoduje niezaliczenie Manewrów bez możliwości udziału w Manewrach 
poprawkowych i tym samym zakończenie szkolenia z wynikiem negatywnym. 

  

6.Uprawnienia 

  

6.1. Zaliczenie egzaminów wewnętrznych orz złożenie przysięgi przewodnickiej jest podstawą do przyjęcia 
w poczet członków zwyczajnych Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi. 

6.2. Ukończenie kursu uprawnia do złożenia egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez 
Marszałków Województwa Małopolskiego lub Śląskiego lub Podkarpackiego. Uzyskanie pozytywnego 
wyniku z egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika beskidzkiego III klasy na obszar 
Beskidów. 

6.3. Państwowe uprawnienia przewodnickie nadawane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego 

6.4. Szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 26 czerwca 
2014 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 

  

7.Pozostałe postanowienia 

  

7.1. Turystyka górska i związane z nią uczestnictwo w Kursie przewodników górskich może być 
niebezpieczne dla zdrowia i życia. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki związane z uprawianiem turystyki. Udział w Kursie następuje na własną odpowiedzialność, a w 
przypadku osób niepełnoletnich za zgodą i na odpowiedzialność rodziców (opiekunów). Uczestnicy Kursu 
nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Ubezpieczenie się na czas imprez Kursu jest obowiązkiem 
uczestnika. 

7.2. Na zajęciach Kursu Przewodnickiego SKPB obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 
zażywania substancji odurzających. Dotyczy on zarówno uczestników jak i Kadry prowadzącej szkolenie. 
Niezastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z usunięciem z Kursu. 

7.3. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 
własne oraz pozostałych uczestników szkolenia, należy fakt ten zgłosić Kierownikowi Kursu lub kadrze, gdy 
zdarzenie ma miejsce podczas zajęć praktycznych. 

7.4. Regulamin szkolenia, Programy szkolenia  oraz Załączniki stanowią integralną całość. 

7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu i Programu szkolenia należy do Kierownika Kursu.  


